היחידה להכשרה מקצועית

מקומות הכשרה לתכנית ההשלמה – התרכזות "טיפולית" – לשנה"ל תשע"ט
לתשומת הלב
 מידי שנה עשויים לחול שינויים ברשימת מקומות ההכשרה ובדרישות השונות של השירותים. בכל מקום רשאי המדריך לדרוש עבודה בשעות אחה"צ אחת לשבוע ,גם אם הדבר לא מצוין במפורש בטבלה. -נא לשים לב לשנה לה מיועד מקום ההכשרה

אזור תל אביב
שם השירות/היחידה

כתובת מדויקת

יפו  -מרכז קהילתי
לבריאות הנפש

הרבי מברכך 5
תל אביב -יפו

תל-אביב  -מרכז לטיפול
בנפגעי סמים

אדם איצקוביץ ,16
יפו (עתידים לעבור
לרח' המסגר  ,68תל-
אביב)

תיאור הארגון

תיאור האוכלוסייה אתה
עובד הסטודנט

הסטודנטים עובדים
הארגון מטפל
ומקבלים מקרים לטיפול
באוכלוסייה
פרטני במסגרת מרפאת
הסובלת מבעיות
מבוגרים .כמו כן
נפשיות שונות .
מטרתו של הארגון הסטודנטים מנחים קבוצה
היא מניעת אשפוז ממסגרת יחידת השיקום
במרכז
ומתן טיפול
לאוכלוסייה
בגילאים השונים
במסגרת הקהילה
מרפאת מתדון של
משרד הבריאות

אוכלוסיית נפגעי סמים
המכורים לאופיאטים.
מקבלים תחליף תרופתי

שנת
הלימודים
והתרכזות

הערות ודרישות מיוחדות

שנה ב'

שנה א'

תחילת יום העבודה בשעה  7:00בבוקר
לבוש צנוע – לא בהכרח מסורתי/דתי אך לא
פרובוקטיבי
-מרבית המטופלים גברים

1

היחידה להכשרה מקצועית

אזור מרכז – גוש דן
שם השירות/היחידה

כתובת מדויקת

פתח תקווה  -המרפאה אחד העם  ,31פתח-
תקווה
הקהילתית לבריאות
הנפש

תיאור הארגון

תיאור האוכלוסייה אתה
עובד הסטודנט

שנת הלימוד של
הסטודנטים
המשובצים

הערות ודרישות מיוחדות

המרפאה פועלת מטעם
משרד הבריאות ומציעה
מגוון שירותים טיפוליים
כגון :טיפול
פסיכותרפויטי ,מיון,
טיפול פסיכולוגי נפשי
ורגשי ,באוכלוסייה אשר
מתמודדת עם קשיים
רגשיים ובעיות נפשיות
מגוונות.

מבוגרים ( ,)+18אשר
סובלים מחרדות ,דכאון,
פוסט טראומה ,אבל
ואובדן ,בעיות רפואיות
שמעוררות קשיים רגשיים,
וקשיים נפשיים ורגשיים
נוספים.

שנה ב'

ההכשרה כוללת ישיבות צוות ,מרכז
למידה ,קבלת הדרכות פרטניות
וקבוצתיות ,טיפולים פרטניים
והנחיית קבוצה טיפולית.
יום ראשון :ישיבה 12:30 -10:30
הדרכות לפני ואחרי הישיבה
יום שלישי :מרכז למידה – 13:30
14:30
קבלת מטופלים רק אחה"צ בימים
ראשון ושלישי
הנחיית קבוצה – אחה"צ-ערב

רמת השרון -
המחלקה לקידום נוער
וצעירים ,אגף הרווחה

יצחק שדה  4רמת
השרון

צוות המטפל בנוער
ובצעירים מגיל  13עד גיל
 25באגף הרווחה ברמת
השרון

בני נוער וצעירים
המתמודדים עם כל רצף
הקשיים כגון :קשיים
במערכת החינוך ,נשירה
ממערכת החינוך ,קשיי
התנהגות ,קשיים רגשיים,
התנהגות סיכונית ועוד.

שנה א'

גברים צריכים להביא אישור
מהמשטרה שאין להם תיקים של
עברות מין.
יש צורך בעבודה אחר הצהריים
לפחות יום אחד בשבוע.

רמת-גן  -קליניקת
"רקמן"

אוניברסיטת בר
אילן

קליניקה לנשים הנותנת
מענה משפטי

נשים בשלבי גירושין שונים

שנה ג'

יום שלישי
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היחידה להכשרה מקצועית

שם השירות/היחידה

כתובת מדויקת

תיאור הארגון

עמק לוד  -אגף
הרווחה – מ"א
אזורית

כפר חב"ד

מרכז הורים ילדים
ששייך לרווחה וכן
מקרים ישירים של
הרווחה

גבעת שמואל  -קופ"ח
מאוחדת

יוני נתניהו  ,31גבעת
שמואל

קופ"ח מאוחדת ,מרפאת
בריאות הנפש בתוך
מרפאת קהילה

תיאור האוכלוסייה אתה
עובד הסטודנט
נוער ,קשישים והשתלבות
בטיפולים משפחתיים בקו
עם עובד ותיק

שנת הלימוד של
הסטודנטים
המשובצים

הערות ודרישות מיוחדות

שנה א'

יום שלישי – החל משעה  12:00עד
20:00
רצוי רכב

שנה א'

ימי חמישי עד 17:00

אזור השרון
שם השירות/היחידה

כתובת מדויקת

תיאור הארגון

תיאור האוכלוסייה אתה
עובד הסטודנט

שנת הלימוד של
הסטודנטים
המשובצים

הערות ודרישות מיוחדות

כפר – סבא  -דיור מוגן טשרניחובסקי ,24
לבריאות נפש
כפר סבא

המסגרת מלווה
מתמודדים בתחום
בריאות הנפש
המתגוררים בקהילה
במסגרת סל שיקום של
משרד הבריאות

אנשים המתמודדים עם
מחלות נפשיות או הפרעות
אישיות קשות המתגוררים
בקהילה .מבוגרים מגיל 19
עד 60

שנה א'

אחד מימי ההכשרה הוא יום ראשון

פנימיית הדסה נעורים

כפר נוער המתמחה
בטיפולי בבני נוער בסיכון

בני נוער עם קשיים רגשיים
מורכבים משפחתית ,ומצבי
חיים שיצרו קושי רגשי
וזקוקים לטיפול ,לתמיכה
ולליווי

שנה ג'

יום חמישי
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היחידה להכשרה מקצועית

אזור דרום המרכז
שם השירות/היחידה

כתובת מדויקת

תיאור הארגון

תיאור האוכלוסייה אתה
עובד הסטודנט

שנת הלימוד של
הסטודנטים
המשובצים

רחובות  -מרכז 'דולב'

הנביאים  ,8רחובות

מרכז אזורי לטיפול
ולמניעת אלימות
במשפחה

במרכז דולב מטופלים,
פרטנית או קבוצתית ,נשים
מוכות ,גברים אלימים
וילדים החשופים לאלימות
בין הוריהם.

שנה ב'

באר-יעקב  -בי"ח "נס
ציונה" – מחלקת נוער

התרמ"ג  ,1נס ציונה

מחלקת נוער המטפלת
בבני נוער המאושפזים
ונותנה מענה של טיפול
משפחתי למשפחותיהם

בני נוער הסובלים
מפסיכופתולוגיות שונות
(טיפול פרטני ,הדרת
הורים ,הנחיית קבוצות)

שנה ב'

ראשון לציון  -התחנה
לטיפול ולמניעת
אלימות במשפחה

שד' ירושלים ,2
ראשון לציון

שירות ,ששייך לרווחה,
ושניתן לתושבי ראשון
לציון

גברים שנוקטים באלימות
ובנשים אשר נמצאות
במערכת יחסים אלימה או
שחוו אלימות במערכת
הזוגית (על כל גווניה)

שנה ב'

הערות ודרישות מיוחדות

הסטודנטים במרכז משתתפים
בישיבות הצוות וכן במרכז למידה ,בו
משתפים כל המתמחים באגף
לשירותים חברתיים ברחובות.
הסטודנטים מתבקשים להיות במרכז
לפחות אחה"צ אחד בשבוע ,לצורך
קבלת מטופלים והנחיית קבוצה.

הנחיית קבוצה רק בשעות אחה"צ
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היחידה להכשרה מקצועית

תיאור האוכלוסייה אתה
עובד הסטודנט

שם השירות/היחידה

כתובת מדויקת

תיאור הארגון

בת-ים  -יחידת רונ"ן-
היחידה לרווחת הנער
והנערה

רחוב הרימון  ,6בת-
ים

היחידה מטפלת בנערות
ובנערים במצבי סיכון
ומצוקה בעיר בת-ים
באמצעות טיפול פרטני,
קבוצתי ,קהילתי,
התערבויות משפחתיות,
תיווך לגורמים בקהילה,
עבודה עם חוק הנוער.

בת-ים  -ביה"ח
"אברבנאל"

קק"ל  ,15בת ים

בית חולים ,מרכז בריאות אנשים המתמודדים עם
תחלואה נפשית .מחלקה
נפש
סגורה לנשים

חולון  -עמותת אנו"ש
– מרכז תעסוקתי

בלפור  97א' ,בת ים

הענקת שירותי שיקום
בתחום בריאות הנפש
בישראל .מסייעת
למתמודדים עם מוגבלות
נפשית לחזור לתפקוד
חיים נורמטיבי ככל
שניתן

מתבגרים המתאפיינים
בקשיים רגשיים
והתנהגותיים ,וקשיי
הסתגלות ניכרים אשר
מוצאים את ביטויים על
רקע של מצוקות סביבתיות
חמורות.

אנשים מעל גיל 18
המאובחנים עם
הפרעה/מחלה נפשית
ונמצאו זכאים לסל שיקום
ע"י משרד הבריאות

שנת הלימוד של
הסטודנטים
המשובצים

הערות ודרישות מיוחדות

שנה ב'

נדרשת גמישות בשעות העבודה
ונכונות לעבודת יישוג עם בני נוער.
נדרשת בגרות ,בשלות רגשית ויכולת
לשאת תוקפנות ,אקטינג אאוט,
וחוויות שעשויות להתפרש כדחייה
מצד הסטודנט

שנה א'

קבלת חיסונים ע"ח הסטודנט

שנה א'
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היחידה להכשרה מקצועית

שם השירות/היחידה

כתובת מדויקת

ראשון לציון -
המחלקה לשירותים
חברתיים

הרצל  ,82ראשון
לציון

רחובות  -האגודה
להתנדבות

רמז  ,80רחובות

תיאור הארגון

תיאור האוכלוסייה אתה
עובד הסטודנט

אוכלוסיית הזקנים תושבי
חלק ממערך של שירותי
ראשון לציון:
רווחה בעיריית ראשון
לציון
ניצולי שואה ,מקבלי גמלת
חוק סיעוד מהמוסד
לביטוח לאומי ,סידורי
הזקנים במוסדות (בתי
אבות) ,עבודה עם זקנים
באור החוק (ע"י פקידי
סעד) ובצל החוק ,יחידה
למניעת התעללות וניצול
כלכלי בזקנים ,פרויקטים
קהילתיים בנושא זקנה,
עבודה עם בני משפחה של
הזקן
אגודה להתנדבות ממיינת מתנדבים עם קשיים שונים
(יכול להיות עם רקע
ומלווה מתנדבים בשנת
רפואי ,עברייני ,בעיות
שירות לאומי
במשפחה וכו')

שנת הלימוד של
הסטודנטים
המשובצים

הערות ודרישות מיוחדות

שנה א'

שנה ג'
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אזור ירושלים
שם השירות/היחידה

כתובת מדויקת

תיאור הארגון

תיאור האוכלוסייה אתה
עובד הסטודנט

שנת הלימוד של
הסטודנטים
המשובצים

בי"ח "איתנים"

בי"ח "איתנים" ,ד"נ
צפון יהודה

בי"ח פסיכיאטרי

אנשים עם מחלות נפש
המאושפזים לתקופות
שונות בבי"ח – מחלקה
פתוחה

שנה א'

ירושלים – "מבוי
סתום"

התעשייה 8
אזור תעשייה,
תלפיות

ארגון שמסייע ומטפל
בנשים מסורבות גט
ועגונות

נשים בגילאים  ,17-70מכל
רחבי הארץ

שנה א'

ירושלים  -תחנה
לבריאות הנפש ,בי"ח
"הרצוג" ,מרפאת
ילדים ונוער

רח' שמעון חכם ,16
ירושלים

מרפאה פסיכיאטרית
אמבולטורית המשרתת
את אוכלוסיית צפון העיר
בירושלים

ילדים ונוער על כל רצף
הבעיות הפסיכיאטריות.
הדרכות הורים
רוב האוכלוסייה דתית
וחרדית

שנה ב'

הערות ודרישות מיוחדות

רצוי ימים ראשון וחמישי

7

